De voordelen van de Schuldenwet
Voor de inwoner:
• Helder en duidelijk waar je moet zijn met je hulpvraag als je schulden hebt;
• Minder stress, want nog maar 1 schuldeiser (kredietbank) en het aflosbedrag is elke maand hetzelfde. Inwoner
hoeft niet meer naar de rechter voor Wsnp of schuldenbewind;
• Snellere doorstroming in het schuldentraject en daardoor eerder kunnen werken aan hernieuwd perspectief;
• Minder overdracht van dossiers en wisseling van contactpersonen en instanties (bewindvoerders, rechtbanken,
hulpverleners, gemeenten, enz.) die langs elkaar heen werken;
• Echte ondersteuning en werken aan zelfredzaamheid.
Voor de rechtbanken:
• Minder werkdruk omdat niet álle, maar alleen die zaken waar daadwerkelijk iets niet goed gaat aan de rechter
voorgelegd hoeven te worden. Van vrijwel 100% van de procedures die nu worden gevoerd staat de uitkomst al
vooraf vast en is de procedure slechts een formaliteit. In de huidige situatie komt het slecht zelden tot een zitting,
maar is wel alle werk gedaan;
• Herpositionering van de rol van de kantonrechter en insolventierechter en zinvollere invulling van de wens in het
laatste regeerakkoord om een specifieke ‘schuldenrechter’ te benoemen.
Voor schuldeisers:
• Minder verschillen tussen gemeenten;
• Onnodige procedures en kosten worden voorkomen;
• Sneller je geld en een hoger bedrag omdat er niet eerst bewindvoerder van betaald hoeft te worden;
• Niet meer afhankelijk van andere schuldeisers die het proces vertragen en jou meetrekken de WSNP in;
• Meteen je BTW terug.
• Lees ook Schuldenwet beter voor schuldeisers.
Voor gemeenten:
• Burgers worden beter en sneller geholpen met een eenvoudig uit te leggen traject. Er is minder uitval;
• Professionals in de schuldhulpverlening hoeven veel minder wet- en regelgeving te kennen en toe te kunnen
passen waardoor ze weer echt toekomen aan het helpen van mensen in nood;
• Door meer bevoegdheden en minder afhankelijkheid van de vrijwillige medewerking van alle partijen in het
proces kan sneller en efficiënter gewerkt worden met dezelfde inspanning. Er hoeft geen dossieroverdracht
plaats te vinden als de minnelijke regeling niet slaagt;
• Door de inwoner echt iets te bieden kun je de inwoner beter begeleiden en ook onderliggende oorzaken
aanpakken;
• Door als gemeente meer perspectief te bieden levert dit herstel van vertrouwen op tussen burger en overheid.
Voor de maatschappij:
• Het systeem is zonder ongewenste financiële prikkels en incorrecte marktwerking.
• Er is minder voedingsbodem voor de ‘schuldenindustrie’. Dit zijn partijen die baat hebben bij een complex
systeem en er geld aan verdienen;
• Minder kinderen die opgroeien in armoede;
• Minder kosten voor de samenleving als geheel;
• Lagere ziektekosten door afname van stress door schulden;
• Minder regeldruk;
• Bedrijven beoordelen zorgvuldiger of iemand kredietwaardig is.
• De informatievoorziening is minder versnipperd. BKR, beslagregister, VISH, Schuldenwijzer, Blauwe Knop,
Centraal curatele- en bewindregister, Centraal Insolventie Register, systemen voor vroegsignalering,
Schuldenknooppunt en andere bronnen en communicatiekanalen worden gekoppeld of samengevoegd waar
mogelijk.
• Het rijk en gemeenten kunnen beter monitoren, verantwoorden en bijsturen. Coördinatie is belegd bij 1
departement.

